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Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete 
 

8/2009. (V. 29.) Ökt rendelete 
 

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról 
 
 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (továbbiakban: szaktörvény) 73 – 77. §-ában 
és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §-a (1) bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva, a helyi közművelődés feltételeinek, a feladatainak ellátása  biztosítása érdekében az 
alábbi rendeletet alkotja. 
 
 

I. FEJEZET 
 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

A rendelet célja 
 

1. § 
 

A rendelet célja, hogy a település polgárai kulturális szükségleteinek figyelembevételével, a helyi 
lehetőségek és sajátosságok alapján, meghatározza az önkormányzat közművelődési feladatait, annak ellátási 
módját, formáját és mértékét. 

A rendelet hatálya 
 

2. § 
 

A rendelet hatálya a közművelődési tevékenységben résztvevőkre, a közösségi színteret működtető költségvetési szervre, 
annak alkalmazottaira, továbbá az önkormányzat tulajdonában lévő Faluház elnevezésű épületére, mint közösségi színtérre  
és a fenntartóra  terjed ki. 
 
 

II. FEJEZET 
 

ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 
 

3. § 
 

E rendelet alkalmazásában: 
a) közösségi színtér: a helyi állampolgárok rendszeres, vagy alkalmi közművelődési tevékenységének, a 

lakosság önszerveződő közösségének támogatása érdekében önkormányzati tulajdonban és 
fenntartásban lévő épület (továbbiakban: faluház), 

b) közösségi színteret működtető költségvetési szerv: az önkormányzat által alapított és fenntartott 
polgármesteri hivatal, amely alaptevékenységén túl, önkormányzati felhatalmazással, kiegészítő 
jelleggel végzi a közművelődési önkormányzati kötelező közszolgáltatói közfeladatot, 
(szakfeladatként)  az önkormányzat szerveként, 

c) a helyiség használatának biztosítása: magában foglalja a faluház épületén belüli fűtés, világítás, ivóvíz 
biztosítását,  berendezések, felszerelések rendeltetésszerű használatát, 

d) közművelődési tevékenység támogatása: a közfeladatot ellátó által végzett szervező, bonyolító 
tevékenysége, továbbá a fenntartó eseti, ill. rendszeres anyagi támogatása 

értendő és alkalmazandó. 



 
III. FEJEZET 

 
Az önkormányzat közművelődési feladatai meghatározása 

 
4. §  

 
(1) Csanytelek Község Önkormányzata kötelező közszolgáltatási közfeladataként faluház fenntartásával,    

szakfeladatként való működtetéssel az alábbi közművelődési tevékenységek ellátását támogatja: 
 
a) az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és 

életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek megteremtése, mely feladat ellátását az 
oktatási- nevelési intézményekkel, az álláskeresők foglalkoztatására szakosodott szervekkel, a 
gyermekjóléti és a családsegítő szolgáltatókkal, helyi civil szervezetek vezetőivel való 
együttműködés kialakításával és folyamatos munkakapcsolat fenntartásával kell megvalósítani, 

b) a helyi társadalomban hátrányos helyzetűek (mozgáskorlátozottak, munkaképességüket elvesztők, 
egészségkárosodottak, szenvedélybetegek) elesettségükből eredő kulturális hátrányaik mérséklését, 

c) az óvodás és iskolás korú gyermekek, fiatal felnőttek (középiskolások) felsőfokú oktatásban 
résztvevő fiatalok helyi közművelődés keretein belüli művészeti (film, képzőművészeti, iparművészeti,) közösségi 
élet, amatőr alkotó, kiemelkedő értéket előállító műhelyek (ifjúsági klubok, ének- zene, rajz, festészet, szakkörök) 
kialakítása, működési feltételeinek biztosítását, 

d) a település művészeti, szellemi értékeinek, hagyományainak feltárását (hagyományőrző klubok 
létrejöttének támogatása),  

e) honismereti, helytörténeti ritkaságok, korhű-dokumentumok felkutatását, a faluházban e célból elkülönített 
sarok kialakításával, annak tárlat- szerű bemutatásával, ezzel felélesztve a lokálpatriotizmust,   

f) a település környezeti és esztétikai kultúrájának fejlesztését a civil szervezetek, oktatási- nevelési 
intézmények gyermek és tanulóinak bevonásával (virágosítás, parlagfű- és gyom- mentesítés, 
hulladékgyűjtési akciók szervezése), 

g) a nemzeti, a nemzetiségi, kisebbségi kultúrák megismertetését, az egyetemes kulturális értékek 
ápolását a helyi kisebbségi közösség hagyományainak gondozását, ebben való együttműködést az oktatási- 
nevelési intézményekkel, a helyi civil szervezetekkel, 

h) a helyi társadalmi kapcsolatrendszer, a közösségi érdekérvényesítés terén az országos, régiós, megyei, 
kistérségi kulturális intézményeivel, szerveivel való együttműködést, 

i) szabadidő hasznos eltöltése keretében a diák- és felnőtt sporttal összefüggő iskolai- és klub szintű összefogása 
erősítését, 

j) a helyi nyilvános könyvtárral közös kulturális rendezvények (versenyek, ötletbörzék, zenés, táncos 
műsorok, találkozók, fesztiválok, vetélkedők, ) megrendezését,  

k) a település idegenforgalmi vonzerejének megteremtését  (madárvilág, védett természeti értékek képi 
bemutatását), 

l) a település polgárai számára információk eljuttatását, helyi lap szerkesztésével, 
m) népművészeti hagyományok tevékenységének gyakorlása körében az ének- zene, táncegyüttesek működését, 
n) nyári kulturális táborok szervezését, az ott készült alkotásokból bemutatók, kiállítások rendezését. 

 
(2) Az önkormányzat kiemelten kezeli és nyújt a feladat ellátásához támogatást a faluház keretein belül: 

a) a település oktatási- nevelési, nyilvános könyvtári és a helyi civil szervezetek, kistérségi 
szervezetek által kínált, közművelődéshez kötődő   információnak gyűjtéséhez és közismertté tételéhez, 

b) a településen működő, ill. alakuló amatőr művészeti csoportok menedzseléséhez, 
c) a helyi civil szervezetek közismertségéhez bemutatkozó fórumok, találkozók szervezésével, pályázati 

lehetőségek bemutatásával, önigazgatásukat elősegítő képzések megszervezésével, 
d) országosan rangos, kiemelkedő eredményt elért amatőr művészeti csoport, ill. egyén fellépésének biztosításához. 



 
IV. FEJEZET 

 
A közművelődési feladatellátás szervezeti formája 

 
  

5. §  
 

Az önkormányzat által alapított és fenntartott polgármesteri hivatal alapító okiratában rögzített   
alaptevékenységén túl, önkormányzati felhatalmazással, kiegészítő jelleggel végzi az önkormányzat 
szerveként a közművelődési önkormányzati kötelező közszolgáltatói közfeladatot (szakfeladatként). 

 
 

A közművelődési tevékenység végzése támogatásának mértéke 
 

6. § 
 

(1) Az önkormányzat mindenkori éves költségvetésében a közművelődési tevékenység végzésének 
támogatása  címén, erre elkülönített  előirányzat, ill. pénzügyi forrás szolgál, melyet  önkormányzati 
saját bevételéből, pályázati támogatásból, központosított előirányzatból, központi költségvetésből származó normatív 
állami támogatásból biztosít e rendeletben szabályozott kötelező közművelődési feladatai 
megvalósítása érdekében. A támogatás, a  felmerült  és elismerhető költségek részbeni, vagy teljes 
mértékét lefedő is lehet, az értékarányosság szem előtt tartásával, az esélyegyenlőség biztosítása mellett. 

(2) A helyi társadalom életében gazdasági tevékenységet végző egyéni és társas vállalkozások anyagi 
támogatása jelenthet kiegészítő anyagi forrást az önkormányzat közművelődési tevékenysége 
megvalósításában. 

(3) Az önkormányzat által alapított közalapítvány alapító okiratában rögzített tevékenységi körön belül, a 
kuratórium döntésének megfelelő mértékben jelent kiegészítő pénzügyi forrást az oda befolyt 
adományok összegéből az önkormányzat kötelező közművelődési, e rendeletben rögzített feladatai 
ellátásához. 

 
V. FEJEZET 

 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 
(1) E rendelet, annak mellékletei és függeléke 2009. július 1. napján lépnek hatályba, mellyel 

egyidejűleg a helyi közművelődési  feladatok  ellátásáról szóló 25/2007.(XI. 29.) Ökt rendelet, annak 
1., 2. és 3. melléklete és összes függeléke hatályát veszti. 

(2)  E rendelet, annak mellékletei és függelékei a www.csanytelek.hu honlapon az önkormányzatok címszó alatt 
érhetők el. 

 
 
 

   Forgó Henrik     Kató Pálné 
   polgármester                                                           jegyző 
 
Záradék: 
E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK 
irányelvnek való megfelelést szolgálja. 
 
A rendelet kihirdetése időpontja: 2009. május 29 
          
 
 
         Kató Pálné 
           jegyző 



8/2009.(V. 29. ) Ökt rendelete 1. melléklet 
 

Az önkormányzat közművelődési feladatellátása körében nyújtott díjmentes szolgáltatások  
meghatározása 

 
Az önkormányzat díjmentesen biztosítja a faluház fenntartásával az alábbi közművelődési 
szolgáltatások lebonyolításához szükséges helyiség, a faluházban lévő berendezések, felszerelések 
rendeltetésszerű használatát, az önkormányzat mindenkori éves költségvetésében ezen a címen 
elkülönített, meghatározott összegű előirányzat erejéig. 

1.)  
a) A közművelődési közszolgáltatói közfeladatot ellátó szervezésében lebonyolított tanfolyamok, 

kiállítások, tájékoztató előadások, szakkörök, egyéb képzések, 
b) civil szervezetek szervezésében megvalósuló közművelődési rendezvények, szórakoztató 

műsorok, sport és szabadidős programok, egyesületek gyűlései,  
c) oktatási- nevelési intézmények szervezésében lebonyolított kulturális, művelődési, 

ismeretterjesztő és egyéb közösségi rendezvények, színházi előadás, óvodai, iskolai bálok,  
d) amatőr alkotó, hagyományőrző, önképző, művelődő közösség számára a rendezvények, 

tárlatok, kiállítások,  
e) jótékonysági rendezvények helyi, vagy helyileg érintett személy, szervezet számára való gyűjtés, 
f) az önkormányzat és szervei (a képviselő- testület, az önkormányzat bizottságai, a polgármester,  

a polgármesteri hivatal) szervezésében lebonyolított  falunapok programok, 
g) a KÉBSZ Kft alapító okiratában közművelődéssel összefüggő vállalkozói tevékenység végzése. 

 
2.) Díjmentes továbbá mindazon, e mellékletben nem szabályozott tevékenység, amelyet az   

önkormányzat képviselő- testülete célzott feladatként –  határozatba foglalt döntése szerint – az éves 
költségvetése terhére biztosít. 

 
3.) A díjmentes szolgáltatások körében igénybevett helyiségek, berendezések, felszerelések, eszközök 

rendeltetésszerű használata nem zavarhatja az önkormányzat és szervei rendeltetésszerű működését. 
 
 



8/2009.(V. 29. ) Ökt rendelete 2. melléklete 
 

Az önkormányzat közművelődési feladatellátása körében nyújtott díjköteles szolgáltatások  
meghatározása 

 
Díjköteles szolgáltatások köre: 

a) minden olyan nem kulturális, nem közművelődéssel összefüggő, haszonszerzés célját 
szolgáló rendezvény, vagy üzleti célú tevékenység,  

b) minden olyan kulturális tevékenység, amely a faluház költségvetéséből közvetlen kiadással 
jár – kivéve az e rendeletben kötelező önkormányzati közművelődési alapfeladatként 
meghatározott tevékenység végzése -. 

 
Önköltséges teremhasználati térítési díj óránkénti igénybevételének összege:  1.200.- Ft  
 
 
 
 



8/2009.(V. 29.) Ökt rendelet 1. függeléke 
 

M e g á l l a p o d á s 
a Faluház használatba adásáról és használatba vételéről 

 
mely létrejött egyrészről: Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete (képviseletében: Forgó Henrik 
polgármester, továbbiakban: mint használatba adó) és 
másrészről az önkormányzat által alapított Közműépítő, Beruházó és Szolgáltató Kft –rövidítve KÉBSZ Kft 
(képviseletében: Ambrus László ügyvezető, továbbiakban: mint használatba vevő) között fenti tárgyban az alábbi 
feltételek között: 
1.) A megállapodó felek rögzítik, hogy a használatba vevő gazdasági társaság alapító okiratában nyereségérdekelt 

tevékenységét megállapító önkormányzat, mint tulajdonos abban érdekelt, hogy a KÉBSZ Kft eredményesen 
lássa el azon vállalkozói (elsősorban közművelődéssel, szórakoztatással, kulturális rendezvények lebonyolításával 
kapcsolatos, és vendéglátás körébe sorolt) tevékenységét, amellyel a település lakossága körében szolgáltatás- 
nyújtásában vállalkozóként vesz részt, ezért a faluház ebbéli használatáért a használatba adó, 
teremhasználat címén díjat nem szed. 

2.) A megállapodó felek megegyeznek abban, hogy a használatba vevő a faluház épülete kizárólagos használatát 
akként gyakorolhatja, hogy a faluház napi nyitva-tartási ideje alatti időtartamban (időbeli korlátozás nélkül) annak 
rendeltetésszerű használata mellett, az alkalmazásában álló munkavállaló (aki személyében megegyezik az 
önkormányzati kötelező közművelődési feladatot ellátó közalkalmazott személyével) közreműködésével, saját 
üzleti, vállalkozói kockázatára, a jó gazda gondosságával, vagyonleltár szerint veheti igénybe azt. Az igénybevétel 
nem érinti az önkormányzat tulajdonjogát, amely a használatba vétel ideje alatt és azt követően is változatlanul az 
önkormányzat kizárólagos forgalomképes egyéb vagyonát képezi, így a használatba vevő azt semmilyen módon 
nem terhelheti meg, harmadik fél számára nem engedheti át használatra a használatba adó beleegyezése nélkül. 

3.) A faluház épületét használatba vevő általi használata időtartalma alatt felmerült közüzemi költségek (víz, 
villany, gáz, telefon, szolgáltatások: kéményseprés, hulladékszállítás, telefon, biztosítás, számítógépes rendszer 
működtetése, minden egyéb, a tevékenység végzésével összefüggő költség) viselése az alábbiak szerint oszlik meg 
használatba adó és használatba vevő között: 
a) a jelenlegi időszakban valamennyi közüzemi szolgáltatóval a KÉBSZ Kft áll közvetlen szerződéses 

kapcsolatban, így 2009. július 01. és december 31. között a KÉBSZ Kft egyenlíti ki közvetlenül az épület 
összes felmerült közüzemi díját, melyből a használattal arányos összeget átszámlázza az önkormányzat 
részére, 

b) az önkormányzat 2009. december 31-ig gondoskodik arról, hogy az üzemeltetéssel összefüggő 
szolgáltatóknál kezdeményezi a fizető/fogyasztó átírásokat az önkormányzat nevére 2010. január 1-jei 
hatállyal. Ezen időponttól kezdődően az önkormányzat egyenlíti ki az épület összes felmerült közüzemi 
díját és abból a használat arányos összeget átszámlázza a KÉBSZ Kft részére a tárgyhónapot követő hónap 
10. napjáig. A használatba vevő a számla átvételét követő 8 munkanapon belül köteles a számla teljes 
összegét kiegyenlíteni. 

      A számlakiegyenlítés határidejének be nem tartása felmondási ok.  
4.) Megegyeznek a megállapodó felek abban, hogy a faluház berendezésének, felszerelésének, 

eszközállományának rendeltetésszerű használata során  bekövetkezett amortizációból, szükséges cseréből, 
karbantartásból eredő költségek viselése közös teher, egyedi elbírálás alapján megosztott.  

5.) Megállapodnak a felek abban, hogy a faluház épülete takarítási feladatai, azzal összefüggő költségek 
(tisztítószerek, eszközök, felszerelések) viselése, a takarítás munkálatának használat utáni elvégzése, a használat 
arányában oszlik meg, akárcsak a tisztasági meszelés, festés költsége.    

6.) Rögzítik a megállapodó felek, hogy az épület rendeltetésszerű használata során szedett bevételek összege azt 
illeti, akit a tevékenységgel összefüggő költségek terhelnek és aki azt viseli. 

7.) Rögzítik a megállapodó felek, hogy a tevékenység végzése során egymásnak okozott kár megtérítéséről, a 
kár összegének megfelelő kártérítéssel felelnek.  

8.) Megállapodnak a felek abban, hogy ezen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a hatályos vonatkozó 
jogszabályokban foglaltak az irányadók. A vitás kérdéseket a felek tárgyalásos úton, megegyezésre törekedve 
rendezik, ennek hiányában az illetékes bíróság döntésének vetik alá magukat.  

9.) Megegyeznek a felek abban, hogy ezen megállapodást a felek akár szóban, akár írásban, annak bekövetkezése 
előtt legalább l5 nappal felmondhatják, egymással való tartozás, követelés elszámolásával, vagyonleltár szerint 
minden használatra átadott, átvett ingóság eredeti állapotnak megfelelő visszaadásával, visszavételével.  

10.) Ezen megállapodás 2009. július 1. napján lép hatályba és annak felmondásáig érvényes.  
11.) A megállapodó felek ezen 1 oldalas megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 4 eredeti 

példányban írják alá. 
 
C s a n y t e l e k, 2009………………………………….. 
 
 
 
 
…………………………………………                ………………………………………………………. 
                       használatba adó                                                                 használatba vevő  



 
8/2009.(V. 29.) Ökt rendelete 2. függeléke 

 
Az önkormányzat közművelődési feladat Faluházban való ellátása alatti nyitvatartási idő 

meghatározása 
 
 

 órától óráig 
hétfő du. 15.00 19.00 
kedd du. 15.00 19.00 
szerda du. 15.00 19.00 
csütörtök du. 15.00 19.00 
péntek du. 15.00 19.00 
 
 
     
 

KÉBSZ Kft vállalkozói tevékenysége végzése alatti nyitvatartási idő meghatározása 
 
 
 
 
 órától óráig 
hétfő de 8.00 12.00 
kedd de 8.00 12.00 
szerda de 8.00 12.00 
csütörtök de 8.00 12.00 
péntek de 8.00 12.00 
szombat de. 8.00 24.00 
vasárnap de. 8.00 24.00 
 
 
Hétvégi nyitvatartás csak rendezvény esetén. 
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